
 
 

Uttalande 
 

Förslaget om höjd pensionsålder  

måste förkastas i papperskorgen! 
 

Den nya pensionsöverenskommelsen som träde i kraft på 90-talet och bakom 

den var Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och 

Socialdemokraterna. Det nya systemet ledde till att pensionärerna har fått det 

mycket sämre med minskad pension som uppgår kanske till 45% av lönen, att 

pensionen räknas på i genomsnitt 40 år istället av de sista 10 åren som gällde 

förut och att pensionen kopplas till genomsnittliga livslängden! 

Det betyder att om vi lever pensionsåldern kommer automatiskt höjas. 

 

Nu kommer en andra våg i denna attack som gynnar företagen. 

 

LO och TCO står bakom detta och det är skamligt för en fackföreningsrörelse 

värd namnet.  

LO tycker att man skulle ha höjt redan pensionsåldern till 66 år och det måste 

höjas mer! Det enda problem som LO ser är att A-kassan, sjukpenning och 

sjukersättning måste följas uppåt! LO har inte förstått att problemet inte är det 

men att arbetarklassen inte orkar jobba till 65! Man är sliten redan vid 60 år.  

 

Nu vill också LO att man inte ska räkna pensionsåldern utifrån de långa 40 år 

som infördes på 90-talet men istället man ska räkna de arbetande timmar! Dvs 

de som jobbar deltid, tex ska inte få alls pension eller de måste jobba många 

år till för att få full pension! 

 

SEKO Klubb 111, vi som arbetar inom Tunnelbanan, anser att vad LO föreslår 

är minst sagt oacceptabelt.  

 

SEKO Klubb 111 måste ta initiativ till att kalla alla de fackliga organisationer 

samt hela folkrörelsen att protestera mot detta och istället stoppa förslaget om 

höjd pensionsåldern. 

 

Vi kräver istället  

- att pensionsåldern ska sänkas 

- att pensionsöverenskommelsen från 90-talet ska rivas 

- att pensionspengarna inte ska användas till spekulationer till börsen via 

aktier och liknade. 

- Att pensionerna ska återställas och inte sänkas och istället staten ger 

pengar till de rika.  

- Att staten ska stå för pensionerna utan inblandning av det privata 

kapitalet. 

 

 

 


